
Baunehøj d. 31/8 2018 
Kære forældre. 

For nogle år siden vedtog Folketinget, at eleverne i 10. kl. skulle i brobygning i en uge. Vi har fået 

tildelt uge 47 og allerede nu banker tilmeldingen til brobygning på døren. 

Brobygning 

Brobygning betyder, at eleverne, med udgangspunkt i deres uddannelsesplan, skal besøge to 

forskellige ungdomsuddannelser (3+2 dage), hvoraf mindst én skal være en erhvervsrettet (EUD, 

HHX, HTX) uddannelse. Det er et krav, at man skal brobygge til uddannelsen og ikke til stedet 

(skolen). Dette har eksempelvis betydet, at elever har skullet brobygge til Frederikssund 

Gymnasium også selvom man kom fra Bornholm, da det endvidere er et krav, at eleverne skal bo 

på efterskolen i brobygningsugen. 

Valg og tilmelding 

Eleverne får udleveret en tilmeldingsseddel (også vedhæftet til denne mail).  Tilmeldingssedlen 

skal underskrives af eleven og jer forældre og afleveres senest d. 18/9, hvorefter vi sørger for 

tilmeldingen til kurserne.  

Hvis jeres barn ikke når hjem at vende hos jer inden d. 18/9, har I mulighed for at sende en 

bekræftelse på ønsket til os via Karens e-mail: kc@baunehoej.dk 

Eleverne vil blive orienteret om, hvor de skal i brobygning af os her på skolen, så snart vi ved 

noget. Dette sker dog først efter efterårsferien. 

Transport 

Transporten mellem Baunehøj og uddannelsesstederne foregår med de offentlige busser (skolen 

afholder udgifter til transporten). Det er derfor ikke sikkert at alle brobygningsønsker kan opfyldes, 

da transporttiden kan blive for urimelig. Vi har tidligere oplevet, at eleverne måtte spise 

morgenmad kl. 5 om morgenen for at nå en bus og først returnere til skolen igen kl. 17.30! Det vil 

vi gerne undgå. 

I vil, når vi nærmer os uge 47, få lidt mere at vide om, hvordan ugen kommer til at forløbe.  

Har I spørgsmål vedrørende brobygning, skal I kontakte Karen. (mandag, tirsdag og onsdag mellem 

10.45 og 12.30 på skolens tlfnr. 47 53 00 23)  

I er altid velkomne til at kontakte os også vedrørende uddannelsesplaner. 

Venlig hilsen 

Kristian og Karen   

mailto:kc@baunehoej.dk

